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RAPID S-A DISTANȚAT 
FRUNTEA CLASAMENTULUI CATEGORIEI A

, REZULTATELE DE IERI 
linerul — Farul 2—0 (2—0) 
.T.A. — Steaua 5—2 (3—1) 
teagul roșu — Progresul 1—0 
•0)
linamo București — Știința Cluj 
2 (1-2)
irișul — C.S.M.S. 1—0 (0-0) 
’inamo Pitești — Știința CraiovO 
1 (2—0)
lapid — Petrolul 1—0 (0—0) 

CLASAMENT
18 11 4 3 24:10 26 
18
18
18
18

Rapid 
Din. Buc. 
Steagul r. 
Steaua 
U.T.A.

10 3 5 31:17 23
9-4 5 22:11 22
8 5 5 27:17 21
6 6 6 24:29 18

Petrolul 
Din. Pit. 
Cri șui

6.
7.
8.
9. Știinta Cj.

10. C.S.M.S.
11
12. Min. BM
13. Știința Cr.
14. Progresul

ETAPA

Farul

7 3 8 22:17 17
6 5 7 25:23
5 7 6 14:16
6 4 8 25:28
6 4 8 17:25
6 4 8 17:26
6 3 9 18:27
6 3 9 20:32
4 5 9 15:23
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16
16
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15
13

18
18
18
18
18
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18 
18 
18
VIITOARE 

Steaua — Steagul roșu 
Știința Cluj — Dinamo Pitești 
C.S.M.S. — U.T.A. 
Farul — Rapid 
Petrolul — Minerul 
Progresul — Cri șui 
Știința Craiova — Dinamo Buc.
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—1. Studenții au egalat I Ivansuc a tras cu efect, balonul ricoșat din 
piciorul lui Ivan a lovit bara interioară și s-a oprit în plasă
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Atleții romini au dominat întrecerile 
celui de al X-lea „Cros Balcanic44

• ÎNVINGĂTORII : NICOLICI (Iugoslavia), CIOCA (Rominia), DANAILOVA (Bulgaria), DALKÎLIC (Turcia) 
LA INDIVIDUAL SI ECHIPELE ROMINIEI (LA TOATE PROBELE) • F. MOSCOVICI A CÎSTIGAT CROSUL 

VETERANILOR

După cîteva zile însorite, de pri
măvară, cînd totul părea că a intrat 
pe făgașul firesc, iată că timpul s-a 
burzuluit. A început să bată un vînt 
rece ca de toamnă și cei ce-și trecu
seră în program vizionarea «Crosului 
Balcanic' au făcut iarăși apel la căl
dura paltoanelor.

Cu tot vîntul rece care sufla de-a 
lungul cîmpului dintre Sala Expoziției 
și cartierul „Pajura", întrecerile celei 
de a X-a ediții a „Crosului Balcanic" 
au cunoscut un succes deplin, din 
toate punctele de vedere. Este semni
ficativă, în această privință, părerea 
unui „neutru", a delegatului Fede
rației internaționale de atletism, 
•TOZSEF SIR : „Totul a fost la înălți
mea reputației de buni organizatori a 
romînilor. Traseul bine ales, perfect

marcat, programul respectat cu stric
tețe. în ceea ce privește întrecerile, 
ele au fost de o bună valoare. Mi-a 
plăcut atmosfera în care s-a desfășu
rat această tradițională competiție a 
atleților din Balcani".

Din cele 8 titluri de campioni bal
canici puse în joc, sportivii noștri au 
obținut cinci (llie Cioca la juniori 
și echipele reprezentative Ia toate

qoslavia ) la junioare, Kiprei Danai- 
lova (Bulgaria) la senioare și lui Mu- 
harrem Dalkilic (Turcia) la seniori. 
De subliniat că la această ediție a cro
sului atleții romini au obținut, la in
dividual, trei locuri 2 și patru 
locuri 3.

I.a ora 10 exact starterul concursu
lui a anunțat plecarea în proba vete
ranilor pe 4 000 m. Constănțeanul

VICTORIE LA HALLE!
R. P. Română A — R. D. Germană A: 6-4 la box

ALLE 11 (prin telefon de la tri
al nostru special).
000 de spectatori au umplut aseară 
i la refuz sala sporturilor din lo- 
tate. Reprezentativa R.D.G. a urcat 
'“Je ringului din Halle decisă să 
îge și această întîlnire. Dovadă 
din formația gazdelor n-au lipsit 

■eri cunosctiți, de certă valoare ca 
* îsc, Olesch, Wersierschi. Reprezen- 

ții noștri, mulți dintre ei la pri- 
le meciuri în prima garnitură, nu 
U lăsat impresionați nici de va- 
rea echipei germane, nici de încu- 
ările frenetice ale spectatorilor. Pri- 
le trei partide au însemnat tot atîtea 
lorii romînești. C. Pop l-a întrecut 
Cybinski la puncte, Mlndreanu pe 
litz (boxerul nostru a primit foarte 
.ine lovituri și a lovit cu multă 
esă) iar Stanef l-a scos din luptă 
Ketelhaut, după ce l-a fugărit timp 
două reprize. Iliescu a cîștigat clar 

mele două reprize, dar în ultima a 
t abandonat nejustificat, după pă- 
ea noastră, de arbitrul german din 
g. Aplauze îndelungate a cules Mi
tic în partida cu Busse. Meciul a 
4, strîns în prima repriză, dar în 
Ainuare Mihalic a atacat dezlănțuit, 
rtîndu-și adversarul printre corzi. 
. firește, a cîștigat partida. Ion Marin 
întilnit un boxer extrem de puternic 
liisse) în fața căruia nu a putut 
ce nimic și a pierdut partida. Meci 
nfuz la „mijlocie mică", între Mirza
Olesch. S-au schimbat lovituri pu

mice, boxerul nostru a acționat mai 
ar, mai decis, în timp ce Olesch a 
>uzat de țineri. In cele din urmă, 
'esch a fost abandonat de arbitrul 
n ring. M. Mariuțan a pierdut me
ni cu Wensierski. Decizia putea apar- 
îe tot așa de bine și boxerului nos- 
u, mai cu seamă că în ultimul rund 

atacat permanent. M. Nicolau s-a 
ezentat și de data aceasta slab și a 
<sL -învins la puncte pe Vielhauer.

In schimb, V. Mariuțan a boxat decis 
și în meciul al doilea, cîștigînd îna
inte de limită (prima repriză) meciul 
cu Doii.

R. CĂLĂRĂȘANU

La Galați, R. P. Romînă B — 
R. D. Germană B: 5-5

Intîlnirea internațională de box, dis
putată la Galați între echipele se
cunde ale R.P. Romine și R.D. Ger
mane, a nemulțumit pe cei peste 3 000 
de spectatori prezenți în sală. Aceasta 
datorită atît comportării nesatisfăcă
toare a unor boxeri din echipa noastră, 
cît și unei erori de arbitraj’ care a de
favorizat pe boxerul romîn C. Tobă.

Iată rezultatele înregistrate: la cat. 
muscă C. Tobă, deși cîștigase vizibil, 
a fost declarat învins la puncte în fața 
lui O. Babiasch. „Cocoșul" nostru N. 
Gîju, boxînd derutant, lovind eficace

și precis, s-a dovedit cel mai bun boxer 
al reuniunii. El a reeditat victoria de 
la București, în fața pugilistului ger
man R. Proch. Cat pană : W. Hiibner 
b.p. N. Deicu. „Semiușorul" german 
H. Seyfert, resimțindu-se după puter
nicele lovituri primite în meciul cu 
Antoniu, a abandonat lupta în fața 
lui P. Vanea, în urma unor „directe" 
de dreapta, la figură. M. Dumitrescu 
a boxat foarte bine în partida cu H. 
Wolke și a cîștigat la' puncte. V. Dobre, 
pe linia ascensională de formă din 
ultima vreme, a învins prin abandon 
în repriza secundă pe K. Stanalh. Cat. 
mijlocie : A. Bedau b. dese. III Tr. Ni- 
colae. Reprezentantul nostru la cate
goria semigrea, Șt. Cojan, a evoluat 
nesatisfăcător și a fost învins la puncte 
de J. S Me ger. Cat. grea: R. Degen- 
hart b.ab. II N, Motoc, M. Ghiorghioni 
b.ab. III D. Limacti.

ST. CONSTANTINESCU și 
GH. ARSENE — coresp.

llie Cioca termină învingător in cursa de 4 000 m a juniorilor
Foto : P. Romoșan

probele). Este cel mai clar succes 
realizat vreodată de atleții noștri la 
această competiție. Celelalte trei tit
luri au reveniți Verei Nicolici (lu-

Petcu s-a impus pe prima parte a tra
seului dar, pină la urmă, băimăreanul 
Moscovici (42 ani) a rămas să-și dis
pute finișul cu Dinu Cristea (54 ani), 
obtinînd victoria. Clasamentul :

AZI ȘI MÎINE IA CLUJ

PRIMA ETAPĂ
A CAMPIONATULUI PE ECHIPE 

LA GIMNASTICĂ
Orașul Cluj găzduiește etapa I a 

campionatului republican pe echipe 
>a gimnastică. La întreceri parti- 
'cipă cele mai bune formații mas
culine și feminine din țară, în 

x run te cu Dinamo București, 
Steaua, Selecționata Cluj (mascu
lin), Știința București, Dinamo 
București. C.S.M. Reșița, Selecțio
nata Cluj, Selecționata Dobrogea 
(feminin). Programul concursului 
prevede atît exerciții impuse, cît și 
liber alese.

A luat sfîrșit, după 
două zile de întreceri 
care au atras un public 
numeros 
zinului 
tîlnirea 
reprezentativele de înot 
ale Romîniei și Ceho
slovaciei. Așa cum era 
de așteptat — luînd în 
considerare „cărțile de 
vizită" cu care fiecare 
dintre concurenți s-au 
prezentat la start — 
sportivii oaspeți au ob ■ 
ținut victoria cu scorul 
de 131—85. Ei au pre
zentat o serie de înotă
tori cu performanțe re
marcabile, greu de depă
șit, și — în foarte mul
te din probe — și secon- 
danți de valoare, care au 
adus și ei puncte.

In compania acestor 
adversari bine pregă
tiți, înotătorii noștri au 
fost din plin solicitați 
și au reușit — în afara 
celor trei victorii la ca
pătul unor curse entuziasmante — să 
mai îmbunătățească o serie de recor
duri ale țării. Fără îndoială, omul nr. 
1 al reprezentativei noastre a fost ta
lentatul înotător timișorean (elevul 
antrenorului Petre Lovas) Vasile 
Costa, care și-a dominat toti adver
sarii în probele de bras, stabilind în 
același timp și două noi recorduri

în tribunele ba- 
Floreasca, în- 
amicală dintre

•>y. COSTA, REVELAJIAcCONCURSULUI
metrată în timp record de 1:12,6. 
Deși n-a reușit să se claseze pe lo
cul I, șF alți reprezentanți ai selec
ționatei noastre au realizat noi re
corduri ale țării. Ingrid Ungur a 
mai „smuls" o zecime recordului sta
bilit cu două săptămîni în urmă, la 
Berlin, în proba de „sută" liber, li- 
xîndu-1 deocamdată la 1:05,3. Și Ti- 
beriu Șerban a repetat performanța 
de la Berlin îmbunătătindu-și recor
dul republican la 200 m spate cu 4 
zecimi de secundă: 2:22,9. Promițător 
este și noul record al lui Vladimir 
Moraru obținut pe distanța de 200 
m liber. Luînd startul în primul 
schimb al ștafetei de 4 x 200 m, Mo
raru a fost cronometrat în 2:10,1, con
tribuind alături de Dan Demetriad, 
Gerhard Gother și Ștefan Kroner la 
ameliorarea recordului în această 
ștafetă. Noua performantă (8:49.1) 
este superioară cu 5,7 sec. vechiului 
record de seniori, „uitat" pe tabelă 
de la 24 august 1958. In ziua a doua 
a concursului înotătorii noștri au mai 
corectat două recorduri republicane. 
Ștafeta de 4x 100 m mixt a luptat de 
la egal la egal cu puternica ei adver
sară pe parcursul a 7 lungimi de ba
zin, în special datorită aceluiași 
Vasile Costa care a făcut din nou o 
cursă entuziasmantă. în ultimul schimb 
însă, craulistul Wagner a materia
lizat din nou plusul de viteză față

G. NICOLAESCU 
A. VASILIU

Start! Cristina Balaban a pornit in cursa de 100 m 
spate pe care a ciștigat-o, stabilind și un nou record 

al țării
Foto : I. Mihăică

republicane în 
(1:12,0 la 100
200 m). Cea
torie a 
adusă de înotătoarea Cristina Balaban, 
care, după o luptă viu disputată pe 
ultima parte a cursei de 100 m spate 
cu Marcela Navesnikova, a atins 
prima peretele bazinului, fiind crono-

bazinul 
m și 
de a 

culorilor noastre

de 33
2:37,0 

treia 
a

m 
la 

vic- 
fost

(Continuare in pag. a 3-a)

CROSUL VETERANILOR (4000 m): 
1. F. Moscovici (B. Mare) 13:59,0; 2. 
C. Dinu (Buc.) 14:01,8; 3. Tr. Petal 
(C-ța) 15:15,2; 4. R. Ioniță ~

D. Mihalache
V. Constantin 

C. Prisăcaru
D. Catană (Buc.) 1S:22,4;

(Buc.) 
(Brașov) 
(Brașov) 
(Brăila)

15:42,0; 5. 
15:58,0; 6. 
16:04,2; 7.
16.15,2; 8.
9. V. Boștină (Buc.) 16:39,2; 10. S. 
Ahmed Arif (Buc.) 16:46,4. Au termi
nat cursa 19 concurenți.

Junioara iugoslavă Vera Nikolici 
(anul trecut, pe 800 m 2:13,2) era 
principala favorită a cursei celor mai 
tinere alergătoare. Ea s-a impus, con
form așteptărilor. Fetele noastre au 
ocupat locurile 2—5 ceea ce repre
zintă un succes. Păstrăm convingerea 
că dacă Elisabeta Baciu, ca și Clau
dia Iacob ar fi declanșat mai devre
me sprintul final poate că ar fi putut 
s-o întreacă pe Nicolici. Așa însă, în 
ciuda unui atac viguros, ele n-au pu
tut decît să încheie cursa în imediata 
apropiere a cîștiqătoarei.

JUNIOARE (1000 m) : 1. V. Nicolici 
(I) 3:05,2; 2. El. Baciu (R) 3:05,4; 3. 
CI. Iacob (R) 3.05,6: 4. G. Moldovan 
(R) 3:11,6; 5. EI. Ionescu (R) 3:12,8; 
6. S. Mladenova (B) 3:13,6; 7. J. Salaj 
(I) 3:13,8; 8 L. Dobreva (B) 3:14,2; 9. 
S. Dancici (I) 3:18,6; 10. C. Dubravka 
(I) 3:23,6 etc. CLASAMENT PE E- 
CH1PE: 1. Romînia 9 p, 2. Iugosla
via 15 p, 3. Bulgaria 21 p, 4. Turcia 
33 p.

Obișnuitele pronosticuri ale specia
liștilor, înaintea startului, arătau eă 
lupta pentiu întîietate la juniori avea 
să se dea între alergătorul turc 
Mustafa Ay și iugoslavul Risto Pav-

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. ft 4-ft).



FOTBAL O ȘTIINȚA CLUJ SINGURA EC1 
ÎN A!

Dinamo București învinsă pe teren propriu
Dacă Dinamo București ar deține 

la ora aceasta o-formă bună, dacă re
zultatele anterioare ar fi pledat pen
tru aceasta, victoria obținută ieri de 
clujeni ar fi putut constitui o mare 
surpriză, mai ales că acum o săptă- 
mînă Știința a pierdut acasă (0—3) în 
fața Rapidului.

Astăzi, însă, cînd echipa campioa
nă are o comportare modestă de la 
un joc la altul, cînd un rezultat fa
vorabil a început să constituie un 
semn de întrebare pentru conducă
torii și antrenorii dinamoviști, rezul
tatele lor nu trebuie să mire. For
mația bucureșteană și-a pierdut de la 
o vreme busola și în decurs de trei 
etape a «lăsat* nu mai puțin de cinci 
puncte în clasament I Ieri, de pildă, 
jucătorii din șoseaua Ștefan cel Mare 
au evoluat la un nivel submediocru, 
în fața unui adversar care, e drept, a 
venit să-și vîndă scump pielea, dar 
care în nici un caz nu a sperat în- 
tr-o victorie. Unde să fie cauza a- 
cestei comportări? Greu de dat un 
răspuns. După ce dinamoviștii au luat 
conducerea cu 1—0, prin punctul în
scris de Frățilă în min. 14, dinamoviș
tii au scontat pe o «cădere* a Științei 
mai mult decît pe propriile lor acțiuni 
spre majorarea scorului. Altă dată (e 
cam mult de atunci) cînd apărarea 
constituia punctul forte al echipei un 
avantaj cît de mic luat în fața ad

versarului era dus pînă în minutul 
90. Am spus altă dată, deoarece acum 
lucrurile stau altfel. Apărarea (în al
cătuirea cu Ivan fundaș central) a 
fost perforată de Ivansuc după numai 
două minute. La scorul de 1—1 elanul 
studenților nu a mai putut fi stăpînit 
nici pe mijlocul terenului de către cei 
doi halfi (O. Popescu este de nerecu
noscut), iar înaintașii la rîndul lor 
n-au creat faze care să merite a fi 
menționate. Dimpotrivă, într-atît de 
lipsite de însuflețire au fost acțiunile 
dinamoviste, încît ele au fost rînd pe 
rînd rezolvate de linia de fund clu
jeană. Mențiuni în acest sens lui Mar- 
cu și Georgescu, care ajutați de Neșu 
și Al. Vasile (de o rezistență și un 
spirit de echipă demn de admirat) l-au 
ferit pe Moguț de emoții pînă la sfîr- 
șitui partidei.

Victoria Științei a fost consemnată 
în minutul 24. Trebuie să ne oprim 
asupra fazei în care s-a înscris acest 
punct. Acțiunea a fost pornită de clu
jeni pe partea dreaptă. Marcu a 
venit în atac, a primit o pasă și a 
centrat puternic pe sus peste toți a- 
părătorii dinamoviști. în momentul 
centrării Adam care se afla în spa
tele jucătorilor bucureșteni, a stopat, 
a mai făcut doi-trei pași și a înscris. 
Ofsaid ? Fotbaliștii bucureșteni au a- 
cuzat poziția. Pop Romulus, arbitru 
de tușă, a ezitat o zecime de secun-

VICTORIE CATEGORICĂ EA ARAD
U. T. A. — Steaua 5-2 (3-1)

1-2 cu Știința Cluj
dă și... a îndreptat fanionul spre mij
locul terenului. Toth Alexandru, ar
bitrul de centru, a consfințit golul I 
Ofsaidul a fost vizibil și după părerea 
noastră golul nu trebuia acordat. Ime
diat după meci, la cabină, tov. Toth 
Alexandru ne-a declarat : „Bretan nu 
se afla în poziție de ofsaid cind a 
primit pasa și a înscris* (!!) Orice co
mentariu în această privință nu-și are 
rostul, deoarece arbitrul a crezut că... 
Bretan a marcat. Bretan într-adevăr 
nu era în ofsaid. Greșeala arbitrilor 
este deci evidentă. Dar, cele de mai 
sus s-au petrecut în min. 24. Pînă la 
sfîrșit scorul ar fi putut să capete și 
o altă înfățișare. Lucrul acesta însă 
nu s-a petrecut deoarece studenții au 
jucat cu ambiție, au luptat din răs
puteri pentru menținerea iui, în spe
cial în repriza secundă, cînd dinamo
viștii au dominat mai mult. în ge
neral, a fost un meci de uzură pre
sărat de ambele părți cu durități, 
(Ștefan, V. Alexandru) care au făcut 
ca nota spectaculară să fie complet 
ștearsă. în orice caz studenții au ple
cat aseară la Cluj cu două puncte 
mari cît «roata carului' care le prin
de bine în situația lor din clasament.

Au jucat formațiile :
DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 6 — 

Popa 6, Nunweiller III 6, Ivan 4, Ște
fan 5 — Ghergheli 7, O. Popescu 4 — 
Pîrcălab 6, Nunweiller VI 6, Frățilă 
5, Haidu 6 (din min. 80 Ene 5).

ȘTIINȚA CLUJ : Moguț 8 — Mar
cu 8, Georgescu 7, Grăjdeanu 7, Cîm- 
peanu 6 — AL Vasile 6, Neșu 6 — 
Ivansuc 8, Szabo 8, Adam 8, Bretan 7 
(din min. 81 Suciu 6).

A patra victorie consecuț
Rapid-Petrolul 1-0 (0-(

U.T.A.: Weichelt 7 — Pecican 6, 
Bacoș 7, Metcas 7, Czako II 7 — Co
misar 7, Chivu 8 — Pantea 8, Donciu 
7, Țîrlea 6, lgna 7.

STEAUA : Eremia 6 (Haidu min. 
57—7) — Georgescu 5, Pctescu 5, D. 
Nicolae 5, Dumbravă 4 — Jenei 6, 
Chiru 6 — Sorin Avram 7, Raksi 6, 
Voinea 7, Creiniceanu 7. în min. 46 
a intrat Constantin, care a luat locul 
lui Raksi. Raksi a trecut în linia de 
mijloc, iar Chiru a luat locul lui Dum
bravă, care a părăsit terenul. Con
stantin a fost notat cu 5.

Arbitrul bulgar Stoian Ciomakov a 
condus corect și autoritar.

După felul în care a început par
tida dintre U.T.A. și Steaua, nimeni 
din cei prezenti pe stadionul U.T.A. 
n-ar fi putut spera intr-un final atit 
de fericit pentru gazde. Asta cu atît 
mai mult cu cît oaspeții au fost cei 
care au deschis scorul. în min. 6, 
Creiniceanu (lăsat liber de Pecican) 
face o cursă pe extremă și centrează 
la Voinea, care înscrie cu capul. 
După acest gol, textiliștii nu se des
curajează și, curînd, preiau în în
tregime conducerea jocului, dominînd 
cu autoritate pînă în min. 75. în acest 
timp ei se remarcă prin combinații 
subtile și pline de fantezie, punctînd 
totodată prin elan și dîrzenie. Fie
care jucător arădean a lăsat o bună 
impresie prin hotărîrea cu care a 
luptat pentru balon. Am putea spune 
că aproape nu a existat minge pier
dută pentru ei.

U.T.A. a folosit de astă dată mai 
mult jocul pe extreme, unde Pan- 
tea. îd mare formă, a constituit un 
permanent pericol pentru apărarea

adversă. Desele atacuri ale gazdelor 
au fost bine susținute de cei doi mij
locași: Comisar și Chivu. Drept ur
mare, gazdele reușesc să egaleze in 
min. 18, prin Țîrlea și să înscrie alte 
2 goluri pînă la sfirșitul reprizei. în 
min. 24, Țîrlea transformă o lovitură 
de la fi m (în urma unui henț comis 
în careu), iar în min. 3t, Donciu ma
jorează scorul printr-un șut puternic 
de la 18 m.

La reluare, arădenii continuă să 
atace deslănțuit și să încerce tot mai 
des poarta bucureșteană. în min. 53 
lgna, bine servit de Pantea, înscrie 
al patrulea gol, iar în min. 64, tot 
dintr-o centrare a lui Pantea, Comi
sar incheie seria.

în ultimele cinci minute gazdele 
slăbesc alura, cedînd inițiativa fotba
liștilor de la Steaua. în acest timp 
am consemnat două ocazii ratate de 
Voinea (min. 76) și Sorin Avram 
(min. 83). In min. 86, Ia un atac al 
oaspeților, Creiniceanu țișnește prin
tre apărătorii locali și înscrie, stabi
lind scorul final.

Cu excepția primelor 10 minute și 
a ultimelor 15, Steaua a practicat un 
joc de cîmp confuz, lipsit de vigoare. 
Linia de fund a fost compartimentul 
cel mai slab în acest meci. în afară 
de Sorin Avram, Creiniceanu și Voi
nea. toți ceilalți au evoluat mult sub 
nivelul posibilităților lor. Ei au fost 
depășiți de echipa locală sub toate 
aspectele.

Privit în ansamblu, jocul a plăcut, 
fiind de un nivel tehnic satisfăcător. 
Textiliștii au fost animatorii meciului.

ȘTEFAN IACOB 
corespondent

C. MANTU

Rapidul iși continuă seria...
ieri, giuleștenii au realizat a patra 

victorie consecutivă. E drept că de data 
aceasta n-au avut și mulțumirea de a ft 
realizat un foc bun, dar le-a rămas sa
tisfacția celor două puncte cucerite. Și 
— cind mergi la titlu iar concurentul 
direct a pierdut — ai și așa destule 
motive, să socotești că ai avut „o du
minică bună". Andrei s-a lansat si el 
in cursa pentru stabilirea unui record: 
In primăvara aceasta, n-a scos min
gea din plasă. E mare lucru, dună 
cinci etape: 0—0 la lași. 1—0 cu Di
namo Pitești, 1—0 cu Dinamo București, 
3—ti la Cluj iar ieri l—0 cu Petrolul! 
Dar, să fim drepți: ieri, in menținerea 
imbatabilității sale, blondul apărător 
al buturilor ceferiste a primit un con
curs larg; din partea unui coechipier 
de la care se aștepta cel mai puțin, 
Năsturescu. Pentru că, in minutul 84, 
iremediabil depășit de balonul aruncai 
peste el de căire Badea, Andrei s-a 
văzut înlocuit ca prin minune de ex
tremul dreapta rapidist, care a scos, 
magistral o minge ce intra in plasă.-.

Arătam mat sus că ieri Rapid n-a 
strălucit. Dar, nu-i oare a ‘>' ta tocmai 
o dovadă că echipa începe tâ ciștlge 
maturitate, că a început să știe^ să 
nu se joace cu șansele majjore pe 
care le are de a ciștiga. in fine, titlul? 
Rapid a primit ieri o replică dirză din 
partea ploieștenilor pe care, fără a-i 
depăși ca joc, i-a depășit ca rezultat. 
O victorie la scor minim, dar care — 
in orice caz — răsplătește echipa mai 
insistentă, care a căutat mai mult poar
ta. In primele minute de joc, Rapidul 
atacă mai mutt. O primă ocazie de gol

Eficacitatea și-a spus cuvintul

Dinamo Pitești-Știința Craiova 4-1 (2-0)

Pregătirile lotului de juniori
Sîmbătă după-amiază ,1a Cîmpina, 

componenții lotului U.E.F.A, au sus
ținut un ultim meci de verificare, în- 
iîlnind echipa locală Poiana (0—0). 
Deși timpul friguros era o invitație la 
joc vioi, partida a fost în general 
calmă și nota a dat-o lotul. Poiana 
Cîmpina s-a străduit să dea o replică 
viguroasă juniorilor (un cîmpinean:

Pronosport
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE

Concursul nr. 15 din 11 aprilie 1965
I. Rapid — Petrolul 1

II. Dinamo București—Știința Cluj 2
III. U. T. A. — Steaua 1
IV. Dinamo Pitești—Știința Craiova 1
V. Crișul —C.S.M.S. 1

VI. Minerul B M—Farul 1
Vil. Steagul roșu—Progresul 1

VIII. Știința Galați—Siderurgistul X
IX. Minerul Lupeni—Jiul Petrila X
X. Lanerossl— Internazionale X

XI. Lazlo—Juventus 2
XII. Genoa—Roma X

țtrsniiii 3C0.103 lei.

„Ehei, dacă ar merge echipa noastră 
așa și în campionat!“...) în timp ce 
juniorii, mai ales în prima repriză, au 
acționat crispat, cu o slabă legătură 
între compartimente și cu rare șuturi 
pe poartă.

Antrenorii lotului urmează să defi
nitiveze azi echipa, care va face un 
antrenament la lumina reflectoarelor, 
întrucât primul meci, cu Ungaria, 
urmează să se desfășoare joi, în noc
turnă. (M.C.).

Stadionul 1 Mai. Teren bun. Timp 
friguros, spectatori 14 000.

Au marcat: Stoenescu (min. 22 din 
11 m), Țurcan (min. 38 și 65), Naghi 
(min. 84), Onea (min. 78).

A condus P. Sotir — Mediaș.
DINAMO: Matache 6 — Radu 8, 

Barbu 8, Hie Stelian 7, Badea 7 — 
Țîrcovnicu 6, Stoenescu 6 — C. lo- 
nescu 5, Naghi 6, Țurcan 7, David 7.

ȘTIINȚA: Vasilescu 5 (Papuc din 
min. 70) — Mihăilescu 5, Deliu 5, 
Marin Marcel 7, Dumitrescu 8 — Băr- 
bulescu 6, Bitian 8 — Cîrciumărescu 
5 (Ganga din min. 75), Sfîrlogea 7, 
Eftimie 6, Onea 6.

începutul partidei s-a caracterizat 
prin obișnuita «tatonare* cînd ambele 
echipe au desfășurat jocul mai mult 
pe mijlocul terenului. Localnicii se în
călzesc insă mai repede și în min. 22 
înscriu primul gol. din 11 m, la un 
henț în careu comis de 
cu. Din acest moment 
mai multă vigoare. Pe 
David, Stoenescu ți Sfîrloges încear
că poarta prin șuturi din orice pozi
ție. Contraatacurile ambelor echipe se 
succed cu repeziciune, dar apărările la 
post Ie anihilează. Totuși la un con
traatac. în careul oaspeților, Naghi 
marchează din apropiere, dar arbitrul 
anulează golul. Nu trec decît 6 minu
te și același Naghi îi servește o min
ge Ini Țurcan 
Vasilescu ieșit

După pauză, 
cui se mută în _ 
namovistă. Știința atacă cu țoală e- 
chipa, dar greșește masind jocul pe 
mijlocul terenului. Majorarea scoru
lui o aduce tot Țurcan care înscrie 
plasat cu capul la o centrare a Iui 
David: 3—0. Partida era practic cîș- 
tigată de localnici. Ei nu mai insistă, 
dind posibilitate craiovenilor să mo
difice scoruL După o scurtă dominare.

Onea șutează sec în bară, de unde 
balonul ricoșează în poartă : 3—1.
Scorul partidei îl stabilește Naghi în 
minutul 84.

în concluzie jocnt a plăcut deoare
ce s-a desfășurat intr-un ritm susți
nut înaintarea dinamovistă a fost mai 
eficace, iar apărarea s-a remarcat 
prin promptitudine și calm. Oaspeții 
deși au avut o pregătire fizică bună, 
au încetinit ritmul în fazele de îinali- 
zare și au șutat imprecis. Sportivita
tea pe teren bună.

AL. MOMETE — coresp. reg.

Cîrciumăres- 
jocul capătă 
rînd Țurcan,

care înscrie pe lingă 
in intimpinare: 2—0. 
timp de 15 minute jo- 
jumătatea de teren di-

Lotul reprezentativ
Continuîndu-și pregătirile în ve

derea jocurilor pe care le va disputa 
in preliminariile campionatului mon
dial, lotul nostru reprezentativ va 
susține miercuri Ia Milano o par
tidă de verificare în compania puter
nicei formații de club A. C. Milan.

Vor face deplasarea următorii ju
cători: C. Haidu, M. Ionescu (por
tari), Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, 
Greavu, Marcu, Solomon (fundași), 
Ghergheli, N. Georgescu, Iancu (mij
locași), Pîrcălab, Dumitriu II, Ionescu, 
Creiniceanu^ Voinea,. Năsturescu ji

pleacă azi la Milano
Codreanu (înaintași). Antrenorii echi
pei sînt Ilie Oană și Stefan Covaci.

Lotul nostru părăsește Capitala în 
cursul zilei de astăzi.

Reamintim că meciul cu A. C. Mi
lan se va desfășura în nocturnă.

ARBITRI ROM1NI PESTE HOTARE

arbitri romîni. ConstantinAlți doi
Petrea și Gheorghe Popovici, au con
dus recent meciuri din cadrul cam
pionatului turc. Amîndoi, debutanți 
în conducerea unor partide peste ho
tare, au primit calificative bune.

este ratată de Georges ca 
puternic in-.. Elorea, fa o fa: 
nescu (portarul Petrolului) t 
pămtnt. Un șut spectaculos 
al lui Dragamir U soliciți 
Andrei care respinge in corn; 
nu iși încearcă și el șansa 
cu capul jos la colț, dar Ic 
prompt in intervenție. Notă 
bună ocazie a lui Năsturescu 
un salt acrobatic al tui Andt 
lui tuhaz și 3 cornere ale 
după care se încheie prima i 
cului.

Viteza de joc se menține 
după pauză. Un meci nul ni 
ranța" pe petroliști și se pa, 
rapidiștii n-ar fi prea (leza 
un asemenea rezultat. care 
mărește avansul in clasament 
tul ST. insă, Hălmăgeanu < 
henț in careu. I aza era destt 
plâ, jircarea mingii cu mîrui. 
evitabilă. Cum insă, „dura 
tex", arbitrul indică punctul 
metri, de unde Ionescu exped. 
balonul in plasă. Rapid joi 
și mai calm. Apărarea ferovia 
ge una după alta tenihtiveid ii 
ale înaintării ploieștene, pe. 
Atunteanu și luhaz o împing ■ 
Alai aproape de a înscrie sin 
minutul 80, feroviarii: Năstu, 
mește mingea la șase metri 
dar ratează copilărește. După 
inspirația îl poartă însă salutar 
Hrtia porții proprii unde reali 
tervenjla pe care v-am desail 
mele rinduri. Moldoveanu mai 
o dată egalarea, in minutul 
reia eu capul pe lingă poart 
vitnră liberă executată de B 
arbitrul Stavru Nicolau din 
ța. care a condus bine, fluiere 
jocului.

In sinteză. RAPID: apărai 
foc bun la mijloc, atac def 
acest compartiment numai 
dind randamentul normal. Notă 
făcătoare la finalizare, 
pregătire fizică bună (a term 
bine jocul), siguranță — dar 
tineală — in jocul de mijit 
de joc lateral in atac, finaliza

RAPID: Andrei (S) 
(7), Motroc (7), Dan (7), Gr 
— Jamaisclîi (6), Georgescu 
Năsturescu (6), Dumitriu (6), 
(7), Codreanu (5).

PETROLUL: Ionescu (6) —■. 
țu (7), Hălmăgeanu (8), li 
Florea (6) — D. Munteanu (l 
(6) — Badea (5), Dragomir ( 
dea (5). Moldoveanu (4).

PET

RADU URZI

I

Steagul roșu-Prpgre
BRAȘOV, 11 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Stadion: Tractorul. Spectatori: 

8 000. Terenul de joc: bun. Timpul: 
frig pătrunzător ca de iarnă și vînt 
puternic.

STEAGUL ROȘU: Adamache (6)— 
Ivăncescu (8), Jenei (7L Campo (7fc 
Naghi (8) — Năftănăilă (8), Pescara 
(7) — Hașotî (7), Goran (6), Gane 
(7), Necula (7).

PROGRESUL: Mîndru (6) — Alex. 
Georgescu (5), Ioniță (6), Peteanu (6), 
I. Popescu (5) — Alex. Constanti- 
nescu (7), Iancu (6) — Stanciu (4 — 
min. 74 Stefan Georgescu), Mateiauu 
(9), D. Popescu (6), Malieută (Gj.

Arbitrul Alexander Gaidarov — 
Bulgaria — a condus bine, lăsînd jo
cul liber, dîndu-i cursivitate. A gre
șit însă, fluierînd cu 5 minute mai 
inainte sfirșitul primei reprize, fiind
că nu și-a potrivit bine ceasul și ast
fel meciul a durat doar... 85 de mi
nute.

Cu regularitatea unui «Carpall* 
(sau a unui „Bucegi”, că e și mai 
modern) aflat într-o cursă lungă de 
rodaj, echipa constructorilor de auto
camioane din Brașov a mai recoltat 
o victorie. Un adevărat tur de forță 
care îi aduce pe stegari tot mai a- 
proape de liderii clasamentului. Fiind
că Steagul roșu a mai urcat o treap
tă spre vîrful piramidei. Aceasta 
seamnă constantă în comportare, 
puțin pînă acum.

Meciul cu Progresul n-a fost
loc ușor. Bucureștenii, aflați în cursa 
pentru evitarea „lanternei* veneau 
după cîteva rezultate bune. Con- 
Iruntarea dintre aceste echipe a fost

în-
Cel

de

pasionantă, deoarece arabe’, 
ții și-au aruncat în luptă to. 
țele. Infilnirea de la Brașov 
cîștig de cauză gazdelor și Pi 
nu a putut realiza acel punct 
miza. De ce7

In primul rînd, fiindcă esl 
că mai întotdeauna cîștiqă 
care atacă. Și în acest meci 
roșu a atacat insistent. De av 
terenului, al vîntuluf (în pri 
priză) și de așezarea cu tendir 
apărare a bucureștenilor, gaz 
profitat, presînd 40 de minu 
a ținut repriza l) cu autoritat 
tănărlă a fost în permanentă 
eilea atacant — f-a secundat i 
celălalt mijlocaș Pescaru iar 
și Ivăncescu au trecut ei p 
mijlocașilor. Pe partea stî 
Proqresul nu a existat nimeni 
cescu era tot timpul liber și 
el se lansau cu regularitate al 
brașovenilor.

Golul pe care f-au primit 
reștenii s-a datorat unei ezil 
min. 19 Ivăncescu șutează de 
tanță, Constantinescu reia dir 
vîntul înalță mult mingea pe 
preia Hașoti. Se produce în 
șeală în careu și Gane — de 1 
— trage jos la colț, înscriind.

In partea a doua a meciulc 
greșul are avantajul vînluluî. 
lorii bucureșteni sint mai ac 
mijlocul terenului, unde se r 
foarte mult Mateianu. Intre n 
și 80 Iancu, Șt. Georgescu 
teanu șutează din apropierea 
Iui mic peste poartă, irosind tri 
ocazii, care ar fi putut schimbe 
rezultatul. Victoria brașovenii



CINGĂTOARE ÎN DEPLASARE ® STEAUA ÎNVINSĂ LA SCOR • STEAGUL ROȘU 
E • C. S. M. S. ȘI FARUL ÎN ZONA PERICULOASĂ

GoM metoriei. Ion I&neseu a executat sigur lovitura de la 11 metri
Si balonul se va opri în plasa

Foto: P. Rowieșan

Joc de nivel slab la Baia Mare

Minerul - Farul 2-0 (2-0)
Stadionul .23 August-, teren bun 

de joc.
Spectatori : 10 OOO.
Timp închis, dar fără ploaie.
Arbitru : loan Dobrin—Petroseni.
Au marcat : Soo — min. 42, Dră- 

gan — min. 44.
MINERUL : Bai 7 — CromeH S, Col- 

ceri» s, staieu Si Don ca T — Ro jnioi 
8, pop 7 — Drăgan 7, Soo 7, Sasu 8, 
Czako 7.

FARUL,: Manciu T — Costin Ș, 
Stancu 7, TîTvescu 7, Gref 6 — Zam
fir 6, Neacșu 7 — Tănase 8, Tufan 6, 
Bukossi 7, Mănesca 6.

BAIA MARE, îl (prin telefon)’, 
'upă ultimele rezultate bune obți- 
ute de echipa locală, susținătorii ei 
u venit la meci cu convingerea că 

de data aceasta vor asista la o 
artidă frumoasă. După 90 de minute 
e joc insă, ei au plecat mulțumiți 
oar pe jumătate. Spunem așa, de- 
arece în repriza I jocul a lost de 
n nivel slab și numai cele două go- 
îri au avut darul să-t mulțumească 
e spectatori. încolo, un meci anost,
i care localnicii au jucat crispat, iar 
j3peții au combinat bine în cîmp. 
n a doua repriză jocul a fost ceva 
lai disputat, echipa Mineral fiind 
iiperioară, dar înaintarea a ratat o- 
azii dintre cele mai favorabile.
în primele minute atacă gazdele și 

bțin două cornere. Oaspeții calmea- 
ă jocul și contraatacă iar in min. 8 
lănescu trage primul șut la poarta
ii Bai. După aceea fazele frumoase 
int din ce în ce mai rare. Totuși,

de minute de meci!

1-0 (1-0)
•ebuie pusă însă Ia îndoială, deoa 
?ce ei au controlat jocuf mai bine 
e 60 de minute.

in min. 34 
a deschide 
respins in 
Biikdssi și 
poarta lui 
calmă pînă în min. 42l ar mai putea 
fi amintite doar șuturile lui Drăgan 
și Soo. în ultimele 3 minute Minerul, 
decis, inebeagă citeva atacuri foarte 
periculoase. La unul din ele se obține 
al șaptelea corner : Drăgan execută, 
mingea ajunge in careu, de unde e 
respinsă de jucătorii Farului masați 
în fața porții 1 mingea trece printre 
jucători Ia marginea careului de lfr 
m de unde Soo șutează imparabil, la 
colțul de sus (min. 42ț. După numai 
două minute Sasu demarează pe ex
tremă, trece printre toți apărătorii 
Farului, iar de pe linia de fund pa
sează inapoi. Soo vine din urmă, șu
tează puternic in masa de jucători 
aflattă in. careul mie, de unde Drăgan 
o expediază în plasă : 2—0.

Repriza a doua1 a fost ceva mai 
frumoasă. La scorul de 2-—0 localnicii 
au jucat mai lejer și, ca atare, au 
combinat mai bine și au șutat mai 
des Ia poartă. Afirmăm că in min. 
55, 65, 67, 75, 86 și 82 au fost tot atî- 
tea clipe în care tabela de marcaj 
putea să se modifice, insă înaintașii 
de la Minerul s-au pripit, au șutat 
peste poartă, iar in ultimă instanță 
șuturile lor au fost prinse de portarul 
Manciu sau respinse in corner.

Oaspeții au arătat și ei multe lu
cruri bune, în special Ia mijlocul re
prizei secunde» ci nd au atacat insis
tent, dar apărarea locală a rezolvat 
totul cir succes.

în general, arbitrul I. Dobri-n a con
dus bine. 1 se poate imputa doar fap
tul că a fost departe de faze, ceea 
ce l-a făcui să dea citeva decizii in
verse.

Soo are o mare ocazie de 
scorul, dar șutul său e 

corner de Majiciu. Apoi 
Neacșu șutează pe lingă 
Bai. în această repriză,

CONSTANTIN ALEXE
T. TOHĂTAN 

coresp. reg.

N AT A T I E
Noi recortfun

Crișul-C.S.M.S. 1-0 (0-0) U" fe "ahtie
Sterdian timp rece, înnorat.
A marcat : Harșani (min. 66)
Arbitru : Gavrilă Pop — Brașov 

mulțumitor.
CRIȘUL : Duca 8 — S-zakaca n

SotoîTOO’W &, Mihai 8, 6 — lacobi
8, Viyh 6 — Bacoș 6. Harșani 6. Da
mian 5, Szakacs HI 4 (min. 46 Sziics 
7X

CS.M.S. : Constantines cu 8 — V. 
Popescu 6, Pop 7, Vornicu 6. Deleanu 
6 — Ștrfănescu 7. Moțoc 6—Matei S, 
Stoicescu 5 Danileț 6. Cuperman 6 
tniin., 7'i Votca. 6).

ORADEA. H (prin felefon). Meciul 
a nemulțtimii din. dotiă motive: în pfi- 
nwl rmd dini cauza ineficacității ata- 
canților orădent, iar in al doilea- rîrrd 
din cauza jocului distructiv, smpraagto- 
merat ia apărare-, pe care l-au practicați 
oaspeți» pwă în min. 6&

Prima iazâ care încăiizește (și Ia pro
priu, și la fig-uratj spectatorii o notăm 
in nain. 12: șutat, tui Iamb este respins, 
ele- Cansfantaesca prin ptonjsm "m bara 
laterală; Harșani, din apropiere, șn- 
teaaă puternic, mmertad in portar și 
Vcrtacn respinge în corne®. In continua
re cei- 22 de. jucători șteargă mulli, se 
agită, dar fără rezultat și- asistăm ta 
tot mai numeroase infracțiuni (Eteleanu, 
care a trimis de mai multe ori mingea 
in tribune, l-a făcut pînă și pe antre
norul ieșentllor. M. Berar» să intervină). 
Demn de remarcat în această parte a 
jocului sînt numai șuturile lui Iacob, 
cursele lui Cuperman, precum și inter
vențiile prompte afe celor două apărări

După pauză înaintarea gazdă joacă 
mai incisiv, dar centrările efectuate de 
Sziics șî Bacoș nu sîht urmărite de 
coerfiiperi. In min. 59 Constantiraescu 
iese din poartă îa o lovitură de calț 
executată de. Szucs, dar liavrtura de cap 
a lui Harșarrf trece peste poarta goală. 
Trei minute mai tîrziu Stoicescu e lan-

sat de ȘtefănesctL pătrunde prin dispo 
zitivul apărării orădene, dar în ultimă 
instanță intervine Mihai. El trimite 
insă prea încet balonul acasă, lui Duca, 
și poHarul oradean trebuie să intervină 
in extremis la picioarele atacantului 
ieșea n-

U'meu’l got se înscrie în mîn. 66; 
Damian centrează de pe stingă. Cons
tan tin eseu îi Fese în întîmprnare, dar 
Harșani sesizează și șutează din voie, 
pe sus Defean.uu respinge din interiorul 
porții! Arbitrul de centru G. Pop și 
tușîerul Mihai Ispas», care erau pe fazăv 
acordă gol Timp de două minute asis
tăm la scene regretabile: jucătorii 
oaspeți protestează vehement la decizia 
arbitrului, provocînd busculade in jurul 
conducătorului partidei ; in același 
timp Defeats și Szakacs II se răf n-iese 
între ei. După gol, ieșenii renunță la 
jocul defensiv și atacă în trombă, fapt 
care rmprfrnâ partidei un ritm mai ra
pid. Stoicescu, Matei și Voica încearcă 
mai mult poarta apărată — cu succes 
— de Duca. Meciul se încheie cu o 
mare, ocazie ratată de Harșani (min. 
86 J.

Ramlnia-Cehoslovacia

in

București—Metalul Bucu- 
'3—0)

Cimpina—Tractorul Brașov

Bacău—Flacăra Morent

Ieri,
Seria I

REZULTATELE DE IERI
C.F.R. Pașcani—Chimia Făgăraș1

2—1 p—
Știința 

rești 3—2
Poiana

amînat
Dynamo

2— î *f—0)
Știința Ga Tați—Siderurgistul Ga- 

tați 1—î (0—îl
Constructorul* Brăila—Unirea Rm. 

Vîlcea 1—0 (1—0)
C.F.R. Roșiori—Metalul Tîrgoviște

3— 0‘ (2:—0 )1.
CI.ASAMENT

TT 9 4 
10! 1
9 1
8 X
7 3
6 5-
7 3
8 1 
T 2 
a » 
6 4
6 3
5 2
5 1

1. Sider. Galați
2. Constr. Brăila
3. Din. Bacău
4. Met. Tîrgfflwiște
5v ~ *
6,
7.
&
9.

lfc.
11.

17 
>7
17
17
17
17
16 
TT
16
16
16
17
17

22
21 
r9
18
17FlacAra Moreni

Știința Galați 
ȘtiiMa Buc. 
C.F.R. Pașcanii 
Unirea Rm. V. 
Poiana cim'P- 
C.F.R. Roșiori 

12. Tractr. Brașov 
IX Chimia Făgăraș 
14. MetatBl Buc.

ETAPA VIITOARE: C.F.R. Roșiori 
—Unirea Rm. Vilcea, $tii.nta Galați— 
Constructorul Brăila, Metalul Bucu
rești—C.F.R. Pașcani, Poiana CimțH- 
na—Metalul Tîrgoviște, Diaamo Ba
cău—Știinta București. Flacăra Mo
reni—Si-ierurgislul Galati, Tractorul 
Brașov—Chimia Făgăraș.

4 26 :13
6 25:23
7 36:23
7 18:20
7 1»:1'7
ft 23:24 17
7 24:25- 17
7 23:24 17
8 23:27 16
8 25 :26 IC
6 13:33: 16
7 20:24 15 

Iff 22:34 1-2 
11 20727 11

(Urmare din pag. 1)
de restul sprinterilor, aduci nd în fi
nal victoria echipei sale. Prima noa
stră ștafetă a fost cronometrată Ia 
sosire în 4:20,8. iar cea de juniori 
în 4:25,1, timp de asemenea superior 
vechiului record (4:25,5) de seniori. 

După cum se poate observa și din 
lecturare® rezultatelor tehnice, înotă
torii oaspeți au prezentat o echipă 
puternică, omogenă, care a demonstrat 
cu prisosință progresele realizate îa 
ultima vreme de natația cehoslovacă. 
Wagner și Lohnieki (în probele sti
lului liberh, ca și Ferak (la 100 n* 
și 200 m spate) sî-nt adversari re
dutabili pentru orice specialist al a- 
cestor probe de pe continent. l?e a- 
semenea, și im probele feminine oas
peții au prezentat o serie de înotă
toare ca Maria Kocendova (la 100- 
șj 400 m ffiberj,, Eva Schmidtova (la 
100 m și 200 m bras), Eva Kaspa-r- 
kova (fa 400> m mixti. despre care 
într-un viitor apropiat se vor auzi 
lucruri și mai frumoase.

Ca șl concursul de la Berlin,. în-
ILIE GHIȘA—coresp. reg. / trecerile cu sportivii cehoslovaci s-ar» 

dovedit a fi binevenite pentru îno
tătorii noștri fruntași. Ele ne-au oferit 
un bun prilej de a verifica posibili- 

’ tățile reprezentanților noștri 
I companie puternică și de a 

noi jaloane în munca lor de 
I tire și continuă perfecționare.

REZULTATE TEHNICE
> ZIUA I: JW m liber (mf; J. J.

Wagner (R.S.C.) 56,0, 2. C. Geor- 
* gescu (R.P Jf.ț 58,8„ 3. P. Tippman® 
. (R.S.C.) 58,8, 4 G. Blajec (R.P.R.X 
’ 58,9; 100 m spate (Or C‘. Balaban 
t (R.P^R.) î:I2fi — nou record de se- 
‘ moare si junioare f, 2. M. NavesuP 
i kava (ferJCl) I:t3.5, 3. A. TrohanS- 

(R.P.R4 1U4Ă 4. M. Brtkova (R.S.C.Jț' 
I 1:14,9; 200 m spate (m) : 1. M. Ferak 
. (R.S.C.) 2:21 A 2. 1 Simamfl fR.S.C.)l
> 2:21,8, 3. r. Șerban (R.P.R.) 2:22\9 — 

noa record,. 4. M. Potoceanrr (R.P.R.)'
>' 2:28.9; 190 m [Mure (?) = t T. Fri- 

cQva (iR.S-.C4 I:I3X 2 K. Novaftova 
’ (R.S.C.) 1:13,6. 3. N. Bărbulescut
t (R.P.R) 1:113, 4. A. Sterner (R.P.R.M
> 1:19-A; 4.00 m. liber (m) : 1. P. Loh- 
, nickî (R.S.C.) 4:29,9, 2. Z. Vanecek 
' (R.S.G) 4:35,5, 3. E. Voicu (R.P.R.) 
j 4:38*6, 4. VI. Moraru (R.P.R.) 4:39,6;

100 m liber (f)r t. M. Kocendova) 
L (R.S.C.) ldJ4„5, 2. 7. Ungur (R.P.R.) 
' 1:05— nou record, 3. S. Kla vrzova- 
1 (R.S.C.) 1:07,3, 4. C. Ursu (R.P.R.) 

1:11,3; 100 m bras (m) : 1. IZ. Costa
> (R.P.R.) 1:12,9 — nou record de se-
> niori și iuniori /, 2. V. Ocenasek
> (R.S.C) 1:12,8, 3 E. Hecko (R.S.C.) 
, î:12,8, 4. A. Șfeptereantr (R.P.R..) 
f SrI3,7; 109 m bras (f): I. E. SeteiM- 
L tova- (RS.G) 1:20,8, 2. S. Dotezalwa 
' (R.S.C.) 1:24.5. 3. M. Ktos (R.P.R;)

lg < 1:25,0, 4. C. Slătteseu. (R.P.R.) 1:26,7;
17 Z 400 rn mixt (m)r 11 V. Cech (R.S.C.) 
1Ț \ 5:10,2r 2. Z. SM'a- (R.S.C.) 5:18.1, 3-

I N. T»t (R.P.R.) 5:258, 4. D. Nao
> (R.P.R.) 5r32,I; 4 x 190 m mixt (f)s. 

. L R.S. Cehoslovacă: 5:01,7, 2. R'. P. 
j Romfnă (Bafa&an, Kîos, Bărbulescer,

Ungur) 5:08,0; 4x290 m Ubers K
> R.S Cehosfevaeă 8:44.9 — nou record,

2. R.P. Romtnâ (VI. Rforarx 2:10,1 —■ 
’ nou record de seniori și juniori I, De- 
i metr iad, Gather, Kroner) 8:40.1 — nea 
a record
/ ZIUA A If-A: 200 m fluture (m}l 
I k X Panacek (R.S.G) 2;2M, 2. M- 
f Fric (RS.C-) 2:24R, 3. E. Voicu
) (R.P.R.) 2-.33,5j A N. Tat (RJ’.R.) 
J 233.5400 m liber (f): 1. M. Ko- 
\ cendova (R.S..C.) 5:10,7, 2. O. Kozta 
f cova (R.S.C.) 5tl2Â 3 C. Balaban! 
1 (RiP.R) 5:20,5, A C. Ursu (R.P.R.) 
t 5:37,1 ; 200 m bras (m)î I. V. Costa1 
/ (R.P.R.) 2:37,0 — ’ ‘
) niori si juniori 1,
> (R.P.R.) 2:39,3,
i (R.S.C.) 2:40,1, 4 
/ 2:44,0; 200 m bras
\ Iova (Rdi.C.) 2d55,7, 2. S. Dolezalova 
f (R.S.C.) 2:59,8, 3. M. Kfos (R.P.R.)
4 3:05,7, 4. C. Stănescu (R.P.R.) 3:00.4; 
f 100 m spate (m) r 1. I. Ferak (R.S.C.) 
1 1:03,6, Z T, Șerban (R.P.R.) 1:05.2, 
(3. J. Simandl (R.S.C.) 1:06,0, 4 M. 
/ Potoeeana (R.PLR.) 1:063;
% mixt (f) 1 f. E. Kaspartova (R.S.C..)
5 5:52,3, 2. M. Sebesfova "
C 5:59,0, 3. N. Bărbulescu

19 I 6:05,2, 4 A. Trohani (R.P.R.) 6:09,8 ;
18 \ 1500 m liber (tn) s l. P. Lohnickii 

Z (R.S.C.) 18:03,3,2. VI. Moraru (R.P.R.)
i® 1 18:58k0, 3. M. Drabek (R.S.C.) 18:58,0; 4- 

1 G. Morar (R.P.R.) 19:20.0; 4x100 m liber, 
l (f) : 1. R.S. Cehoslovacă 4:30,4, — nea 
' record, 2. R.P. Romînă (I. Ungur, G. 
) Balaban, C. Ursa,, G. Talpan) 4:39,8 f 
, 4x100 m mixt (m): 1. R.S. Cehe- 
) slovacă 4:16,1, 2. R.J3. Ramînă (T. Șer- 
1 ban, V. Costa,, E. Voicu, D. Deme- 

etapa viitoare : Faianța sighișoa- I triad) 4:20,8 — nou record, 3. R.P. 
7s- x Rcmînă — juniori (Z. Giurasa, I:Q7,6ghetul Marmațier — Ciuma» Tîrnaveni, y ,Unirea Dej — A.s. Aiud, Minerul Bi- Z la 100 m spate — nou record de JU- 

hor — Arieșul Turda. Soda Ocna Mureș > rriori TI, A. Soptereanu, C. Georgescu,
— Gloria Bistrița, Steaua roșie Salonta y vi Mu-uran» 4 i __ neu record da
— Olimpia Oradea, Mmerul Baia Sprie f vl-, reuxu m
— Topitorul Baia Mare. ' jutlion li

_N. R. Pentru abateri grave de la 
disciplină, pentru lipsuri nemotivate 
de ia antrenamente cît și pentru alte 
abateri jucătorul Stoicescu a fost scos 
din echipă de către antrenorul C. 
Teașcă. Spre surprinderea noastră ju
cătorul respectat a fost introdus în 
echipă împotriva voinței antrenorului. 
Așa înțelege conducerea clubului ie
șean să întărească munca educativă în 
echipă și autoritatea antrenorului ? 
Păcat /...

într-o 
stabili 
pregă-!

B
Seria a ll-a

REZULTATELE DE IERI
Vagonul Arad- — Recolta Cărei 

2—1 <j—n
Gaz Metan Mediaș — A. Si Cugir 

2—0 (0—0)
Minerul Lupenl—Jiul Petrila 1—1 

(0—0)
Clujeana—C.S.M. Reșița 0—0
JLSA. Tg. Mureș — Sătmăreana 

2—0 (2—0).
C.F.R. Timișoara—Știința Timișoara 

0—1 {&—Of
Inrl Stemei C Ttirzii—CSIM Sibiu 

2-0. (I—0J-

CLASAMENT
1. Ind. Sir. C. T.
2.
3.
4.
&
6.
7.
8.
9.

10.
ÎL
12.
IX
14.

IT Iff 3 
17 9 4
17 8 3
IT 8 1
IT 7 4
it a 2
17 9 ft
17 7 3
17 5 5-
17 6 4
17 7 2
17 6 T
17 5 3
17 4 1

4 26:16 23
4 27:17 22
6 20 :119 19
6 25:24 19
6 27:17/ Iff
7 27:22 18
8 27 :26
7 21:17
6 20:19
7 17:18
8 2335

Iff 17:23 t3
9- lff:31 13

12 19:32 9

Știința Tim. 
Vagonul Arad, 
Recolta Canei 
Jiul PetriEa 
C.S.M. Sltoîu 
A.S.A. T'g. M.
Clujeswia
Min. Lnpeni 
Gaz Met. Med.
A«S. Cugir 
Sătmăreana 
C.SJX Reșița 
C;F.R. Tim.

ETAPA VIITOARE : A. S. Cugir— 
Clujeana, A.S.A. Tg. Mureș—Știinta 
Timișoara: Reșița—Gaz Metan
Mediaș. CLF.R. Timișoara—Ind. Sîr- 
mei C. Turzii. Minerul Lupeni—C.S.M. 
Sibiu, Sătmăreana—Vagonul Arad, 
Recolta Caret—Jiul Petrila.

Arieșul Turda a realizat din nou cel mai mare scor al etapei în categoria C
SERIA EST SERIA SUD SERIA VEST SERIA NORD

REZULTATELE DE IERI
Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej — 
extila Buhușr 3—0 (0—0).
Textila Botoșani—Metalul Rădăuți 2—2 
!-l)
Flamura roșie Tecuci—Fructexport Foc- 

am 4—1 (3—0)
Ceahlăul P.

—1
Metalosport
-1
Rulmentul
ași 1—0 (0—0)
Petrolul
-0 (0—0)

REZULTATELE DE IERI

N eamț—Victoria

Galați—Foresta

Bîrlad—Dinamo

Moinești—Viitorul

CLASAMENT
16 10
16
16
16
16
16

P. Neamț

Fălticeni

Moldova

Suceava

L. Ceahlăul
2. Flam. r.
3. Metalosport GI.
1. Fructexport Foc.
5. Textila Buhvrși
5. Foresta Fălticeni
7. Chimia Or. Gh. Gheorghiu-Dej 

" 6 4 6:
7 18!
5 5 6:
7 18:
6 2 8!
8 2 8
6 19:
5 3 8

Rulmentul 
Textila

P. N. 
Tecuci

4 40:1» 222
6 2 6 2631 18
8 2 6 2134 18
7 3 6 30:20 17
6 5 5 28:22 17
6 5 5 17116 17

16
16
16
16
16
16
16
16

18:20 
22:21 
19:20 
19:27 
26:30 
15:24 
20:26 
2334

3. Petrolul Moînești
9. Victoria P. N.
9. Textila Botoșani 
L, Rulmentul Bîrlad
2. Viitorul Suceava
3. Din. Moldova Iași
4. Metalul Rădăuți
ETAPA VIITOARE î 

ad—Textila Botoșani. 
Victoria P. Neamț, Metalul Rădăuți—VI- 
torul Suceava, Fructexport Focșani— 
fletalo'sport Galați, Dinamo Moldova lași 
-Flamura roșie Tecuci, Ceahlăul P. 
tfeamț—Petrolul Moinești, Foresta FăT- 
iceni—Chimia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

TehnometaJ București—Progresul Ale
xandria 2—1 (1—0)

Rapid. Mizil—Marina Mangalia 2—1 
(1—0)

Dinamo; Victoria București'—Flacăra r^> 
șie Bucmrești 9—0

Electrica Constanta—Portul Constanta 
1—1 (0-1)

Metrom Brașov—Rulmentul Brașov 0—1 
(0-1)

Unirea Răcari— Victoria. Giurgin
Textila Sf. Gheorghe—Electrica

o—o
Fieni.

Bir-
Buhuși—

16
15
15
15
14
14
13
13

2-1 (1-1) u-
CLASAMENT

1. Textila Sf. Gh. 16 8 5 3 20: 9 21 1.
2. Rulnsfcntuîl Brașov 16 8 4 4 29:23 29 2
2. Din. VictoFia Buc. 16 6 6 4 25:11 18 3.
4’. Electrica Fieni 16 8 1 7 26:14 17 4.
5. Tehnometai Buc. 16 6 5 5 15:19 17 5.
6-. Metrom1 Brașov 16 6 4 6 16:13 lft 6.
7. Victoria Giurgiui 16 4 8 4 20:20 Ifc 7.
& Unirea Răcari 16 7 2 7 24 :25 16 8.
9. Rapid Miziî 16 6 4 6 20:23 16 9.

Iff. Marina Mangalia 16 5 5 ft 23:15 15 10.
11. Electrica C-ța 16 5 & 6 25:31 15 11.
12. Portul constanța 16 3 8 5 19:27 14 12
13. Flaeăra r. Buc. 16 4 5 7 17:20 13 13.
14'. Prog. Alexandria 16 4 2 10 12:41 Iff 14.

REZULTATELE DE IERI

Metalul Hunedoara — Victorta CSl’an 
21—1 (1—I)..

Minerul Cîmpulung — Muscelul Cîm.p.u- 
Imng 0—0.

C.F.R. Arad — Teba Arad 4—0 (0—0).
Eleetrcjmmor Timișoara—Minerul Deva 

3—G (2^-0)
Electroputere Craiova — Pandurii 

Jiu 2—ff (1—0)
Tractorul Corabia — Metalul Tr. 

verin 3—2 (1—&V
Metalul Pitești — Minerul Anina

“ -0J

RezrLTAIEUt DE IERI

Tg.

Se-

2—»

Chimica Ttrnâveni—Unirea Tg. Mureș 
2—0 (1—0),

Arieșul Turda — Forestiera Sighetul 
Maomațjei &—g> (5—0>.

Olimpia. Oradea — MlneruL Baia Sprie 
3—1 (I—<h-

A S- Aiud — Soda Ocna Mureș 0—0.
Steaua roșie Salonta — Faianța Sighi

șoara 2—2 (0—î>.
Topitorul Baia Mare — Minerul Bihor 

2—2 (0—0).
Gloria Bistrița. — Unirea Dej 2—0 (1—0).

nou record de sff-
2. A. Șoptereanu 

3» V. Ocenasek 
E. Hecko (R.S.C.) 
(f) i 1. E. Schtnid-

m

CLASAMENT CLASAMENT

Marina Mangalia—ETAPA VIITOARE •„ ____
Unirea Răcarf, Metrom Brașov—Textila 
Sf. Gheorghe, Victoria Giurgiu—Tehno 
metal București. Progresul Alexandria— 
Rapid Mizil, Portul Constanta—Dinama 
Victoria București, Electrica Fieni—Elec
trica Constanța. Flacăra roșie București— 
Rulmentul Brașov.

C.F.R. Arad
Metaful Tr. Severin 
Eleetroputere Craiova; 
Eleetromo-toi? Timiș.., 
Metalul Hunedoara 
Pandurii T'g Jiu 
Minerul Deva 
Mușeelui CI Mușcel 
Teba Arad
Minerul Anina 
Tractorul Corabia 
Victoria Câiar» 
Minerul Cîmpulung 
Metalul Pitești

16:17 
22-:lff
17:22 
14:22
26:26

17 
16 
16
36
15
15
14
14 
14!

16 10
16 7
H6 7
16 7
16 6
16 6
16 7
16 1
16 6
16 7
16 5 4 7 2035
16 6 2 8 19:2*
16 6 2 3 17:26
16 «19 24:26 13

1. Arieșul Turda
2„ Chimiea Tîrnăveni
3. A. S, Aiud
4. Faianța Sighișoara
5. Gloria Bistrița
6. Minerul Bihor
7. Steaua roșie Salonta
8. Minerul Baia Sprie
& Olimpia Oradea 

1®. ForesL Sighet. M-ției
11. Soda Ocna Mureș
12. Unirea Dej
13. Topitoml' Baia Mare 
14 Unirea Tg. Mureș

16
16
16
16 
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2 4 45:14 22
3 5 26:16

6 36:26
5
7
7
7
8

2
4 23:19 

19:25 
32:20 
19:28 17 
26:25 15 
2230 15 
24:33 15 
20:18 14 
19:31 14 
25:32 11 
12:31 11

(R.S.C.)!
(R.P.R.)!

ETAPA VIITOARE : Met alții Tr. Seve
rin—Minerul Cîmpuiung, Panduri Tg. 
Jiu—Teba Arad Muscelul Cîmpulung — 
Tractorul Corabia. Victoria Călan—Elec- 
troțnrtere Craiova, Minerit! Ani-n-a — 
Electromotor Timișoara C.F R Arad — 
Metalul Pitești, Minerul Deva—Metarul 
Hunedoara.

,» >■



Campionate republicane ȘTIRI EXTERNE
DINAMO A ÎNVINS PE GRIVIȚA 
ROSIE ÎN DERBIUL ETAPEI 

DE RUGBI

Așa cum ne așteptam, grivițenii au 
început meciul cu Dinamo într-un 
ritm rapid, sufocant, căutînd și reu
șind adesea să domine și să realizeze 
acțiuni ofensive periculoase. Ele ră- 
mîn însă nefructificate (ca și lovi
turile de pedeapsă, ratate de Irimescu) 
si — în plină dominare a Grivitei 
Roșii — înscrie... Dinamo. în min. 27, 
după o tușă obținută de dinamoviști 
pentru prima oară foarte aproape de 
buturile Griviței, Iordăchescu volei- 
balează balonul la Giugiuc, o pasă la 
'Dragomirescu care vede culoarul pe 
unde Dăiciulescu pătrunde excelent 
continuînd apoi acțiunea treisferturi- 
lor cu trimiterea balonului la Nica și 
de la acesta la Dan Coravu. Aripa 
dinamoviștilor nu mai poate fi oprită 
și înscrie o încercare de toată frumu
sețea pe care Nica o transformă impe
cabil : 5—01 în min. 38 dinamoviștil 
ratează majorarea scorului. Dragomi
rescu — foarte bun tot meciul, alături 
de Iordăchescu — îl lansează pe Mo- 
romete care aleargă spre buturile 
Griviței, dar, înainte de a ajunge la 
țintă, în loc să se arunce cu balonul, 
acesta se întoarce să vadă dacă are 
vreun adversar în urmă. Și... avea, 
înaintașul dinamovist este astfel pla
cat milimetric în fața buturilor ad
verse și scorul rămîne 5—0.

La reluare, aspectul jocului se 
schimbă. Dacă în prima repriză, după 
ce a stopat iureșul grivițenilor și, 
mai ales, după încercarea lui Corayu, 
Dinamo a preluat inițiativa cîștigînd 
mai multe baloane la talonaj prin Ior
dăchescu și atacînd periculos cu linia 
de treisferturi, în partea a doua Gri- 
vița Roșie este echipa care atacă mai 
mult, obligînd pe dinamoviști la o a- 
părare disperată. în min. 60, la o ob
strucție, Grivița Roșie beneficiază de 
o lovitură de pedeapsă. De data a- 
ceasta șutul lui Irimescu (excelent în 
jocul de câmp) nu mai greșește ținta : 

*5—3. Grivița continuă să domine, 
atacă cu pachetul de înaintași și cu 
linia de treisferturi, dar Oblemenco 
(neinspirat în meciul de ieri) greșește 
.și sînt ratate, din nou, cîteva mari 
ocazii. Și, în plus, Dinamo joacă ex
celent în apărare. Partida ia astfel 
tefîrșit cu 5—3 în favoarea lui Dinamo, 
(Foarte bun arbitrajul prestat de V, 
y ardei a.

D. GIRLEȘTEANU

• Constructorul — Progresul 3—3 
'{3—o); Gloria—Știința Cluj 17—3 
(3—3) ; Rulmentul Bîrîad—Steaua 3—3 
.(3—0) ; Știința Timișoara—Farul Con
stanța 6—3 (6—0).

CAMPIONII ȚĂRII LA HALTERE

CONSTANȚA 11 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Sîmbătă și duminică 
au continuat în Sala sporturilor fina
lele campionatelor republicane indivi
duale de haltere. Rezultatele au fost 
în general slabe, deși unele elemente 
tinere s-au dovedit în progres. E vorba 
ae I. Schmidt (C.S.M. Reșița), V. 
tRusu (C.S.M. Cluj), Ștefan Pintilie 
4 Știința Tg. Mureș) etc. Un rezultat 
promițător a obținui Fiți Balaș, care 
pi-a făcut intrarea la categoria ușoară. 
*El a realizat trei recorduri republi
cane : 390 kg la total (or. 375 kg), 
i!J30 kg (la a 4-a încercare) la împins 
i(os. 122,500) și 150 kg la aruncat 
4jvr. 149 kg).

lată rezultatele tehnice : cat. ușoară ; 
tl. F. Balaș (Steaua) 390 kg (în afară 
ide concurs 395 kg) ; 2. C. Cristea 
(Dinamo) 322,5 kg! 3. D. Leica (Di- 
.namo) 305 kg; cat. semimijlocie: 1. 
*O. Cristescu (Dinamo) 330 kg; 2. St. 
davorec (C.S.M. Cluj) 325 kg i 3. D. 
^Constantin (Olimpia) 315 kg; cat 
.mijlocie: 1. D. Dolofan (Steaua)
1382,5 kg; 2. M. Cerbu (Dinamo) 
ț360 kg; 3. Gh. Telemea (Dinamo) 
(335 kg; cat. semigrea: 1. C. Chele- 
men (Dinamo) 360 kg i 2. M. Cristea 
ț(Steaua) 357,5 kg; 3. St. Hergheleghiu 
fcfC.S.M. Cluj) 350 kg; cat. grea: 1. 
jS. Cazan (Steaua) 425 kg; 2. I. Vlă- 
'dăreanu (Olimpia) 350 kg; 3. I. Ste- 
rian (Progresul) 337,5 kg.

ION OCHSENFELD

GAZDELE ÎNVINGĂTOARE 
ÎN DERBIURILE HANDBALIS

TIC^
Cele două jocuri derbi ale seriilor 

secunde (masculin și feminin) ale cam
pionatelor republicane s-au încheiat 
cu victoria formațiilor gazdă (Rulmen
tul Brașov — feminin și Știința Bucu
rești — masculin). Aceste rezultate au 
avut o singură consecință: schimba
rea liderului în întrecerea echipelor 
feminine (pe primul loc se află acum 
Rulmentul Brașov).

Iată rezultatele tehnice : MASCU- 
•LIN, seria I : Voința Sighișoara— 
Steaua București 10—18 (4—12) ; Di

namo Brașov — Știința Timișoara 
23—13 (10—7) ; Știința Tg. Mureș— 
Dinamo Bacău 14—16 (7—9) ; Știința 
Galați—Tractorul Brașov 25—8 (10— 
4) ; seria a Il-a: Cauciucul orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Recolta Hăl- 
chiu 13—12 (6—6) ; Știința București— 
Rafinăria Teleajen 13—10 (8—5) ;
Tehnometal Timișoara — Știința Cluj 
21—8 (8—3) ; C.S.M. Reșița—Rapid 
București 25—10 (13—5) ; C.S.M.S. 
Iași—Voința Sibiu 13—9 (7—3) ; FE
MININ, seria I: Știința Cluj—Confec
ția București 9—9 (6—2); Știința 
București—Tractorul Brașov 6—3 (4— 
1) ; S.S.E. Ploiești—Știința Timișoara 
4—29 (0—14) ; Șc. medie nr. 4 Timi
șoara—Rapid București 11—7 (4—3) ; 
C.S.M. Sibiu—Mureșul Tg. Mureș 4— 
3 (3—1); seria a Il-a : Record Me
diaș—S.S.E. Petroșeni 8—3 (4—0); 
Progresul București—Constructorul Ti
mișoara 8—9 (3—3) ; Voința Sighișoara 
—Știința Galați 11—6 (6—4) ; Rul
mentul Brașov—Voința Odorhei 10—8 
(6—3) ; Favorit Oradea—Electromag
netica București 10—6 (5—3).

LA VOLEI, MAJORITATEA FA- 
VORITILOR AU TERMINAT 

' ÎNVINGĂTORI

In etapa desfășurată ieri în cadrul 
campionatelor republicane de volei la 
categoria A, majoritatea echipelor fa
vorite au învins, surprize înregistrîn- 
du-se la București, unde C.S.M. Sibiu 
(F) a întrecut Metalul, și la Timi
șoara, unde Progresul București (M) 
a dispus neașteptat de Știința, lată re
zultatele :

SERIA I — FEMININ: Dinamo 
Buc.—C.P.B. 3—2 (5, 12—15, 10—15, 
4, 0), Metalul Buc.—C.S.M. Sibiu 2—3 
(15—5, 14—16, 15—11, 10—15, 2—15), 
Știința CI.—Rapid 2—3 (15—11, 15— 
6, 5—15, 5—15, 8—15), C.S.M. CI.— 
Știința Buc. 0—3 (4, 7, 7), Voința 
Cv.—Progresul Buc. 3—2 (7, 9—15, 
13, 7—15, 11), Partizanul roșu Bv.— 
Farul 1—3 (11—15, 15—13, 13—15, 
9—15); MASCULIN; Rapid—Petrolul 
3—0 (8, 7, 6), Dinamo Buc.—Steaua 
3—0 (12, 3, 14), Știinta Ts.—Progre
sul Buc. 2—3 (15—9, 15—7, 8—15, 
8—15, 12—15), Constructorul Brăila— 
Știința CI. 3—0 (9, 10, 7), Farul— 
Minerul B. Mare 3—0 (5, 12, 5),
C.SM.S. Iași—Tractorul 0—3 (4, 4, 
4), Dinamo Bihor—Știinta Gl. 1—3 
(13—15, 9—15, 16—14, 10—15).

SERIA A II-A — FEMININ: Peni
cilina lași—FI. roșie Buc. 3—0 (13, 
10, 5), Știința Tg. M.—Corvinul Deva 
3—0 (9, 9, 6), voința M. Ciuc—Pro
gresul Tirgoviște 3—1 (6, 0, 10—15, 
12); MASCULIN: lrtd. sîrmei C. Tur
zii—Semănătoarea Buc. 3—0 (12, 4, 
9), Electroputere Cv.—C.S.M. CI. 3—1 
(10, 13—15, 9, 2), înainte Ts.—Știința 
Petroșeni 3—0 (10, 13, 9), Metalul 
Pitești—Știinta Bv. 1—3 (7—15, 12— 
15, 15—6, 12—15).

BASCHETBALISTELE DE LA 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
Șl VOINȚA CLUJ AU OBTINUT 

VICTORII PREȚIOASE

Prin victoriile realizate în fața 
Științei Cluj și Progresului București, 
Constructorul București și Voința

întrecerile de lupte libere 
dintre sportivii romîni și ucraineni
Sîmbătă și duminică, în sala Di

namo, au avut loc întrecerile de lupte 
libere dintre luptătorii romîni și cei 
ai R.S.S. Ucrainene. Sîmbătă au evo
luat primele formații, iar duminică, 
echipa oaspe a avut ca parteneră de 
întrecere o reprezentativă de tineret. 
Așa cum era de așteptat, sportivii 
ucraineni — de mai multe ori cam
pioni ai Uniunii Sovietice — au câș
tigat ambele întîlniri : cu 4—3 și 41/2 
—2>/2.

Iată acum cîteva aspecte ale între
cerilor. Deschiderea au făout-o „muș
tele" Gh. Tăpălagă și A. Akav. Cei 
doi sportivi n-au realizat nici o ac
țiune și meciul s-a încheiat la ega
litate.

O mare surpriză a realizat tînărul 
luptător romîn N. Cristea. El a ob
ținut o neașteptată dar pe deplin me
ritată victorie, în fața unui luptător 
de valoare mondială, A. Grunin. Cris
tea începe lupta curajos și reușește 
o fixare chiar din primul minut. După 
aceea sportivul nostru trece prin clipe 
grele: prins în „pachet" este la un 
pas de tuș și scapă cu dificultate. Un 
minut mai tîrziu, la o acțiune a lui 
Grunin, Cristea „contrează" precis și 
îl fixează în „pod" pe luptătorul ucrai
nean. Bine pregătit fizic, Cristea își 
păstrează avantajul, cucerind victoria 
la puncte. La cat. 63 kg, Al. Geantă 
a luptat exagerat de prudent și a fost 

Brașov și-au asigurat în mare mă
sură calificarea în turneul final (de 
șase echipe) al campionatului repu
blican feminin. Remarcabilă a fost 
comportarea baschetbalistelor de la 
Constructorul (antrenor prof. Cornel 
Negulescu) care, pe linia meciurilor 
bune din ultima vreme, au jucat bine 
tactic, au luptat cu multă energie, 
depășindu-și net adversarele. O men
țiune se cuvine maestrei sportului 
Dorina Suliman atît pentru eficacita
tea ei (a înscris 30 de puncte), cît și 
pentru aportul adus în jocul colectiv 
al echipei.

Rezultatele etapei: feminin, seria I: 
Constructorul București — Știința 
Cluj 69—39 (36—17), Progresul Bucu
rești — Voința Brașov 37—45 (18—19), 
Rapid București — Mureșul Tg. Mu
reș 61—44 (25—21), Știința București 
— Voința București 64—47 (27—26), 
Știinta Constanța — Voința Oradea 
49—38 (17—16); feminin, seria a Il-a: 
A.S.A. Cluj — Olimpia București 
62—66 (32—38), C.S.M.S. Iași —
S.S.E. Rm. Vîlcea 76—51 (36—24), 
Crișul Oradea — Știinta Timișoara 
64—48 ( 27—22); masculin, seria a 
n-a: A.S.A. Bacău — I.C.F. 60—59 
(24—32), Petrolul Ploiești — Unio 
Satu Mare 75—56 (39—26), Știința 
Craiova — Voința Tg. Mureș 81—59 
(28—25), Siderurgistul Galați — Pro
gresul București 75—70 (34—33).

ETAPA A III-A LA LUPTE 
CLASICE

Întrecerile etapei a 111-a a campio
natului republican de lupte clasice pe 
echipe, disputate la București in sala 
Dinamo, au reunit pe saltele forma
țiile Metalul și Rapid din Capitală șl 
C.F.R. Timișoara. Datorită echilibru
lui de forțe dintre echipele participan
te, meciurile au fost viu disputate, dar 
din păcate, de un nivel tehnic me
diocru.

Formația rapidistă a obținut o sur
prinzătoare victorie în fața echipei 
Metalul, care se bucură de o frumoasă 
reputație în acest sport. Scor final :
8— 6. Cealaltă întîlnire susținută de 
Rapid, în compania echipei C.F.R. 
Timișoara, s-a încheiat cu victoria 
oaspeților la un scor destul de strîns :
9— 7. Metalul a învins pe C.F.R. Ti
mișoara cu scorul de 10—4. (M. TR.).

+r
Întrecerile din cadrul grupei de la 

Calați au fost dominate de gazde care 
au cîștigat ambele întîlniri: 12—2 cu 
C.S.M. Reșița și 11—5 cu Viitorul 
București. C.S.M. Reșița a învins cu 
scorul de 10—6 pe tînăra formație 
bucureșteană. (V. ȘTEFĂNESCU t-» 
corespondent).

★
La Brașov, sîmbătă și duminică au 

evoluat cei mai buni luptători de „cla
sice". In grupa I, dinamoviștii bucu- 
reșteni au cîștigat detașat întîlnirile 
cu Rulmentul Brașov (16—0) și cu 
Unio Satu Mare (12—0). Unio Satu 
Mare—Rulmentul Brașov : 10—4.

Meciurile din cadrul grupei a 11-a 
au fost mai disputate și de un nivel 
tehnic mai bun. Steaua a învins pe 
Chimistul Baia Mare (16—0) și cu 9—5 
pe Steagul roșu Brașov. Steagul roșu 
Brașov—Chimistul Baia Mare: 10—4. 
(C, GRUIA — coresp. reg.).

învins la puncte de S. Tuganov. Gh. 
Guracov (cat. 70 kg), folosind bine 
„cheile", l-a învins la puncte pe I. 
Chirilă. La cat. 78 kg, I. Popescu a 
fost învins la puncte de I. Skolnîi. 
Foarte bine a luptat și Fr. Boia (cat. 
87 kg) care l-a învins categoric la 
puncte pe S. Pinschi. Boia a folosit 
bine contraatacurile și a acumulat 
puncte prețioase. în ultimul meci, 
Șt. Stîngti, evoluînd la o categorie in
ferioară (97 kg), datorită unei rețineri 
nejustificate, a scăpat prilejul de a 
obține o victorie în fața lui B. Gure- 
vici (locul II la campionatele mon
diale). Luptătorul ucrainean nu i-a 
fost cu nimic superior lui Stîngu și 
meciul s-a terminat la egalitate.

în cea de a doua întîlnire (dumi
nică) merită subliniată evoluția cura
joasă a lui Al. Geantă, care s-a revan
șat în fața Iui Tuganov, obținînd 
victoria prin tuș. Mai socotim necesar 
să semnalăm comportarea nesatisfăcă
toare a lui Șt. Tampa care, insuficient 
pregătit și lipsit de voință, a pierdut 
prin tuș în ultimul minut. Iată cele
lalte rezultate de duminică : I. Focaru 
meci nul cu A. Akav (cat. 52 kg), A. 
Grunin b.T.5 P. Coman (cat. 57 kg), 
P. Poalelungi meci nul cu Gh. Gu- 
rakov (70 kg), S. Pinschi b.p. A. Ba
logh (cat. 87 kg), Fr. Boia meci nul 
cu B. Gurevici (cat. 97 kg).

MIHAI TRANCA

RANDY MATSON: 20,70 m I

Cu prilejul unui concurs atletic des
fășurat la College Station (Texas), 
Randy Matson a stabilit un nou re
cord mondial la arunarea greutății, 
realizînd performanța de 20,70 m. Re
cordul precedent, deținut de Dallas 
Long era de 20,68 m. Noul recordman 
mondial are înălțimea de 2 m și cîn- 
tărește 114 kilograme.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE ȘAH AL ECHIPELOR FERO

VIARE

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — în 
orașul Kecskemet (R.P. Ungară) a 
început cea de-a 6-a ediție a campio
natului european de șah al echipelor 
feroviare. Echipa R.P. Romîne în rîn- 
dul căreia evoluează maeștrii Gh. Mi- 
titelu, T. Stanciu, candidatul de maes
tru E. Rusenescu a obținut în preli
minarii trei victorii: 1,5—0,5 cu R.P. 
Polonă 2—0 cu Belgia și 1,5—0,5 cu 
Elveția. Alte rezultate: R.P. Ungară— 
Franța 1—1 ; R.S. Cehoslovacă—Fin
landa 2—0 ; R.P. Bulgaria—R.D. Ger
mană 2—0 ; Danemarca—Norvegia 
1—1 ; Belgia—R.P. Polonă 1—1.
• Meciul de șah dintre marii maeș

tri Boris Spasski și Paul Keres a con
tinuat la Riga cu partida a 3-a, în 
care primul a jucat cu piesele albe. 
Partida s-a întrerupt la mutarea 41 
cu șanse de cîștig de partea lui 
Spasski. Deocamdată, scorul este 
ll!z—\fi în favoarea lui Keres.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" 
LA POLO

Ea Milano au început întrecerile 
turneului final al „Cupei campionilor 
europeni" la polo pe apă. In prima zi, 
„Pro Recco" (Italia) a întrecut forma
ția sovietică NCAC Moscova cu 5—4 
(1—1; 2—1; 1—1; 1—1), iar Partizan 
Belgrad a dispus de Dinamo Aîagde- 
burgcu 4—2 (1—0; 1—0; 1—2; 1—0). 
Meciurile disputate în ziua a doua s-au 
încheiat cu următoarele rezultate i Pro 
Recco — Dinamo Magdeburg 5—4 
(1—2, 1—0, 2-0, 1—2); Partizan Bel
grad — NCAC Moscova 6—2 (0—1,
2—0, 8—0, 1—1). In clasament con
duc Partizan Belgrad și Pro Recco cu 
cite 4 puncte fiecare.

' ÎN PRIMUL MECI: INDEPEN- 
DIENTE — PENAROL 1—0

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). — 
In primul meci al finalei „Cupei cam
pionilor Americii de Sud" la fotbal, 
formația argentiniană Independiente a 
învins echipa Penarol Montevideo cu 
scorul de 1—0. Meciul retur va avea 
loo la 12 aprilie la Montevideo.

Atleții romîni au dominat întrecerile 
celui de al X-lea „Cros Balcanic"

(Urmare din pag. 1) 

lovschi. Desfășurarea cursei a infir
mat însă toate pronosticurile.

De Ia plecare pe primul plan s-au 
instalat concurenții noștri Iordache 
și Cioca și turcul Sifa Kutlu. La ju
mătatea cursei atletul turc se afla în 
față dar apoi a cedat. La 3 000 m 
Cioca a trecut primul și n-a mai lăsat 
conducerea cursei pînă la sfîrșit. Este 
un frumos succes pentru acest tînăr 
atlet care s-a impus atenției abia în 
urmă cu un an, la crosul republican 
de la Călimănestl.

JUNIORI (4000 m): 1. I. Cioca (R) 
12:10,8; 2. M. Jelev (B) 12:16,0; 3. 
I. Iordache (R) 12:19,8; 4. D. Săvescu 
(R) 12:20,2; 5. Z. Kostov (B) 12:21,6;
6. B. Keler (I) 12:25,6; 7. P. Bozev 
(B) 12:27,4; 8. B. Balabanov (B)
12:34,4; 9. S. Darvis (I) 12:40,0; 10. 
M. Ay (T) 12:45,2; 11. R. Pavlovschi 
(I) 12:46,2; 12. I. Smit (I) 12:49,2; 13. 
Gh. Ștefan (R) 12:49,4. 14. N. Dossis 
(G) 12:52,5; 15. B. Has (I) 12:54,8. 
Au terminat cursa 29 de concurenți. 
CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1. Ro- 
mînia 21 p, 2. Bulgaria 22 p, 3. Iugo
slavia 38 p, 4. Turcia 60 p, 5. Grecia 
69 p.

Din 1959, de la Belgrad, de cînd 
s-a desfășurat pentru prima oară 
„Crosul Balcanic" pentru senioare, 
alergătoarea bulgară Kipra Danai- 

lova a fost la fiecare ediție printre 
cele mai bune concurente și în două 
rînduri a pierdut titlul în apro
pierea liniei de sosire. De data a- 
ceasta Danailova a reușit să obțină 
mult visatul titlu de campioană bal
canică. De la 700 m ea s-a desprins 
dintr-un pachet de concurente și a 
trecut la conducerea cursei. Pe ul 
tima porțiune a traseului, cu vreo 
150 de metri înainte de sosire, se 
părea că vechea poveste avea să 
se repete. Danailova a avut un mo
ment de „cădere", Irina Zegreanu- 
Miklos a trecut în frunte, dar nu

AU FOST STABILITE datele de 
disputare a semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal: Vasas 
Gyor—Benfica Lisabona — 30 apri
lie la Budapesta și 6 mai la Lisa
bona ; Liverpool — Internazionale Mi
lano — 4 mai la Liverpool și 12 mai 
la Milano.

SELECȚIONATELE DE FOTBAL' 
ale Angliei și Scoției au terminat ne- 
decis: 2—2 (2—1). Meciul s-a dis
putat pe stadionul Wembley din Lon
dra, în cadrul campionatului britanic. 
Au marcat Charlton și Greaves pen
tru gazde, Law și Sain John pentru 
oaspeți.

TREI VICTORII ALE LUI ALSER

înainte de a pleca spre Ljubliana 
pentru a participa la campionatele 
mondiale, echipele de tenis de masă ale 
Suediei și Japoniei s-au întîlnit într-un 
meci de verificare la Malmo (Suedia). 
Sportivii japonezi au învins cu 5—4 la 
masculin și cu 3—0 la feminin. Fostul 
campion european, suedezul H. Alser, 
a cîștigat toate cele trei partide susți
nute, învingînd cu 2—0 (21—16, 
21—16) pe Nohira, cu 2—1 (20—22,
21—10, 21—12) pe Takahashi și cu 2—1 
(20-22, 21—18, 21—10) pe Konaka- E- 
chipa feminină a Japoniei a fost al
cătuită din Masako Seki, Noriko 
Yamanaka și Naoko Fukazu.

• Pentru prima oară din anul 1909, 
un ciclist francez a reușit să cîștige Tu
rul Belgiei. Este vorba de camptonul 
Franței, Jean Stablinski, care a termi
nat cu un avans de 12 secunde față de 
belgianul Gilbert Desmet.

Lotul nostru reprezentativ 
de tenis de masă 

a plecat la Ljubljana
Duminică a părăsit Capitala plecînd 

în Iugoslavia, lotul reprezentativ de 
tenis de masă al R.P. Romine, care va 
participa între 15 și 25 aprilie la cam
pionatele mondiale de la Ljubljana. E- 
chipa masculină este alcătuită din Radu 
Negulescu, Dorin Giurgiucă, Adalbert 
Rethi, Gheorghe Cobîrzan și Gelu Păun, 
iar cea feminină din Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu, Eleonora Mihal- 
ca și Viorica Ivan. Debutează cu a- 
cest prilej, într-o competiție de anver
gură, Viorica Ivan în vîrstă de 15 ani, 
elevă la Școala medie nr. 93 din Bucu
rești, și Gelu Păun, elev în clasa a 10-a 
a Școlii medii nr. 37 din Capitală. An
trenorii echipei sînt Farkas Paneth și 
Constantin Comarnischi.

mai pentru cîțiva metri, pentru că 
atleta bulgară a găsit resurse să pre* 
ia conducerea și să cîștige. Aștep< 
tam mai mult de la iugoslava Farkaș 
dar aceasta a abandonat la 1200 m.

SENIOARE (2000 m): 1. K. Danailova 
(B) 6:34,6. 2. I. Zegreanu-Mikloș (R) 
6:38,2. 3. V. Gabor (R) 6:39,2. 4. FI. 
Stancu (R) 6:48,8; 5. El. Teodorof (R) 
6:54,2; 6. I. Maricici (I) 6:58,0; 7. V. 
Amzina (B) 7:01,4; 8. A. Katsikadeli 
(G) 7:02,0. 9. E. Asenova (B) 7:05,2; 
10. M. Petrovici (I) 7:07,2; 11. E. 
Smejkova (I) 7:10,6; 12. T. Isaieva 
(B) 7:16,8; 13. M. Hamlatzi (G)
7:36,2; 14. I. Talihmanidou (G) 7:51,0 
CLASAMENTUL PE ECHIPE: 1. Ro- 
mînia 9 p, 2. Bulgaria 15 p, 3. Iugo
slavia 24 p, 4. Grecia 30 p.

Cursa seniorilor, ca și în 1963 la 
Istanbul, s-a încheiat cu victoria at
letului turc Muharrem Dalkîlic. 
Succesul lui a fost, fără discuție, 
meritat. El a știut să-și dozeze bine 
eforturile și a găsit momentul cel mai 
bun să se „rupă" de urmăritorii săi. 
Atleții noștri (4 oameni în primii 7) 
n-au știut să aplice o tactică cores
punzătoare acestei situații.

SENIORI (10 000 m): 1. M. Dalkî
lic (T) 30:37,6; 2. A. Barabaș (R)
30:39,8; 3. C. Grecescu (R) 30:40,6;
4. S. Vazici (I) 30:40,6; 5. N. Mustață 
(R) 30:47,8; 6. F. Cervan (I) 30:49,8;
7. I. Rusnac (R) 30:57,2; 8. S. Saban 
(T) 31:13,6; 9. I. Peev (B) 31:16,5; 10.
5. Span (I) 31:22,2; 11. I. Kokici (I)
31:34,8. 12. D. Bogunovici (I) 31:38,8; 
13. V. Borisov (B) 31:43,8; 14. G.
Messimertzis (G) 31:47,6; 15. T. Tri
fonov (B) 31:54,4; 16. H. Aktaș (T) 
32:07,8; 17. Ov. Lupu (R) 32:13,2; 18. 
N. Avlakiotis (G) 32:22,8; 19. D.
Buiac (R) 32:37,4; 20. D. Vucikov (B) 
32:41,2. Au terminat cursa 28 de con- 
curenți. CLASAMENTUL PE ECHIPE: 
1. Romînia 17, p, 2. Iugoslavia 31 p, 
3. Turcia 43 p, 4. Bulgaria 52 p, 5. 
Grecia 67 p.
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